
CAMILLE PISSARRO (1830‐1903) 
 
Pissarro neix el 10 de juliol de 1830 a l’illa de Saint Thomas (Illes Verges), propietat de 
la corona danesa. És el tercer dels quatre fills de Frédéric Pissarro i la criolla Rachel 
Manzano-Pomié, d’origen jueu francès i amb dues filles del seu primer matrimoni amb 
l’oncle de Frédéric, Isaac Petit. Pissarro té la nacionalitat danesa i parla francès, 
espanyol i anglès.  
 
El 1842, amb dotze anys, els seus pares l’envien a estudiar a Passy, prop de París, on 
Auguste Savary, pintor de paisatges i professor de dibuix, descobreix i fomenta el seu 
do per al dibuix. El 1847 torna a Saint Thomas per treballar en els negocis familiars del 
port. Coneix el pintor danès Fritz Melbye, amb el qual viatja a Santo Domingo, Haití i 
Veneçuela. 
 
El 1855 marxa definitivament a París per continuar la seva formació com a pintor. Allà 
rep classes particulars de professors de l’Escola de Belles Arts i comparteix l’estudi amb 
Anton Melbye, el germà de Fritz. Decebut, però, de l’ensenyament acadèmic, el 1857 
s’inscriu a l’Académie Suisse, on anys després coincidirà amb Paul Cézanne. Aleshores 
coneix Camille Corot, que hi imparteix classes informals a petits grups d’alumnes, als 
quals recomana sortir a pintar a l’aire lliure.  
 
El primer reconeixement oficial li arriba el 1859, quan el jurat del Saló accepta un dels 
seus quadres i apareix en el fullet com a deixeble d’Anton Melbye. Durant els primers 
anys, Pissarro ha signat les seves obres com a Pizarro; ara ja adopta la grafia francesa. 
 
L’any següent Pissarro coneix el seu gran amic el pintor Ludovic Piette, Armand 
Guillaumin i Claude Monet, el qual dos anys més tard li presentarà Frédéric Bazille, 
Alfred Sisley i Auguste Renoir. En aquells moments, la família Pissarro s’ha traslladat a 
França i contracten una jova catòlica com a ajudant de cuina, Julie Vellay, que es 
convertirà en la companya de Pissarro per a la resta de la seva vida, tot i l’oposició dels 
pares de l’artista. El 1863 neix Lucien, el primer fill de Camille i Julie, i els tres es 
traslladen als afores de París. Aquest mateix any, el pintor exposa al Saló dels Rebutjats 
tres obres que havien estat desestimades pel jurat del Saló oficial. El Saló del 1864 sí 
que li accepta dues obres i figura en el catàleg com a alumne de Corot i de Melbye. 
 
El 1865 mor el seu pare i neix la seva segona filla, Jeanne-Rachel. Exposa dues obres al 
Saló, però ven molt poc i la seva situació financera serà crítica durant anys. Es trasllada 
a Pontoise, ben connectat amb París amb tren, localitat que anteriorment havia atret 
artistes com Charles-François Daubigny, Berthe Morisot i Honoré Daumier. 
 
El Saló del 1866 inclou una obra de Pissarro que rep una bona crítica d’Émile Zola. En 
aquesta època coneix Édouard Manet i participa en les tertúlies d’artistes del parisenc 
Café Guerbois i de l’estudi de Bazille amb Monet, Renoir, Sisley i altres pintors. El 1867 
Pissarro, Monet, Renoir, Sisley, Bazille, Manet i Cézanne són exclosos del Saló oficial i 
també del Saló dels Rebutjats. Courbet els insta a exposar junts fora del circuit i 
planegen una exposició que finalment no es portarà a terme. Un any després, Pissarro 



torna al Saló amb dues grans obres gràcies a Daubigny, membre del jurat, i Zola torna a 
escriure un afalagador article sobre ell. 
 
El 1869 la família Pissarro es trasllada a Louveciennes, localitat a l’oest de París molt 
freqüentada pels impressionistes i, durant l’hivern del 1870, Pissarro i Monet pinten 
les grans nevades que hi han caigut. Aquest any, a més, li accepten dues teles al Saló. 
 
El setembre esclata la Guerra Francoprussiana, i Pissarro i la seva família es refugien a 
la granja del seu amic Piette, a la localitat bretona de Montfoucault, per després 
traslladar-se a Londres, com fan altres artistes francesos. Allà, el 1871, Daubigny el 
presenta al marxant Paul Durand-Ruel, que el posa en contacte amb Monet, amb qui 
participa a la First Annual International Exhibition of Fine Art de South Kensington. 
 
Al juny Camille i Julie es casen a Croydon, Surrey, i poc després tornen a França, on 
troben que la seva casa de Louveciennes ha estat saquejada: se salven només 40 obres 
de les 1.500 que hi guardaven, la producció de Pissarro dels darrers vint anys. Al 
novembre Julie té el quart fill, Georges-Henri (la tercera, Adèle-Emma, havia mort el 
1870, tres setmanes després de néixer). Durant l’any següent, Durand-Ruel li comença 
a comprar obres de manera periòdica i per primera vegada guanya prou diners per 
mantenir la seva família. Pissarro pinta a Louveciennes amb Sisley i freqüenta Renoir, i 
el 1873 treballa amb Cézanne a Pontoise i a Auvers. Un amic de Pissarro, el doctor 
Gachet, que també és gravador, l’insta juntament amb Guillaumin i Cézanne a treballar 
aquesta tècnica. Cada un signa la seva obra amb un símbol i Pissarro escull una col. 
 
Més endavant, planeja amb Monet la creació d’una societat cooperativa de pintors 
basada en les de treballadors per exposar i vendre obres sense passar pel jurat del Saló 
i, dues setmanes abans de que comenci el Saló del 1874, obre les portes la primera 
exposició de la Société Anonyme Coopérative des Artistes, Peintres, Sculpteurs et 
Graveurs, en la qual participen 30 pintors i 167 obres —5 de Pissarro—, tot i que 
aquesta primera exposició és un fracàs. Mentrestant, Julie dóna a llum el cinquè fill, 
Félix-Camille, i Pissarro torna a sentir la pressió econòmica ja que pràcticament no ven 
quadres. 
 
El 1876 té lloc la Segona Exposició Impressionista a la Galerie Durand-Ruel sense que 
millorin les vendes ni l’opinió de crítica i públic. Per tercer any consecutiu, els Pissarro 
passen la tardor a Montfoucault, on l’artista troba nombrosos motius pictòrics i 
treballa intensament. Pinta també ceràmica, que és més fàcil de vendre. 
 
La Tercera Exposició Impressionista se celebra el 1877 amb 241 obres, 22 de Pissarro. 
L’any següent, l’artista passa llargues temporades a París intentant vendre les seves 
obres, i Julie, molesta per la seva absència, s’hi trasllada també amb els seus fills. Allà 
neix el sisè fill, Ludovic-Rodolphe, anomenat així en record del seu amic Ludovic Piette, 
de qui sempre havia rebut ajuda i que havia mort mesos abans. 
 
El 1879 té lloc la Quarta Exposició Impressionista, en la qual Pissarro mostra 38 obres i 
participen 15 pintors, entre els quals hi ha Gauguin però no Cézanne, Renoir, Sisley ni 
Morisot. Un any després, Cézanne, Renoir, Sisley i Monet tampoc no participen a la 



Cinquena Exposició Impressionista i prefereixen anar al Saló. A la Sisena, que és el 
1881, Pissarro hi aporta 28 obres, i a la Setena, 26, edició en la qual sí que participen 
Monet, Sisley i Renoir gràcies a la perseverança de l’artista i de Caillebotte per conciliar 
el grup. 
 
El 1881 neix la setena filla dels Pissarro, Jeanne-Marguerite. Julie vol que el seu fill més 
gran, Lucien, els ajudi econòmicament, però Pissarro prefereix que desenvolupi el seu 
talent artístic i el 1883 l’envia a Anglaterra. En aquesta època, Durand-Ruel és el seu 
únic marxant, amb drets exclusius sobre la seva obra, i li organitza una primera 
exposició individual amb 70 peces. Després, Pissarro es trasllada a Rouen per buscar 
nous temes i pinta 13 obres. 
 
El 1884 lloga una casa a Éragny, prop de Pontoise i a dues hores de París, lloc que per a 
l’artista serà font important d’inspiració. Mentrestant, ven les seves teles a preus molt 
baixos per poder subsistir i fa aquarel·les per a petits marxants. Julie dóna a llum el 
vuitè i darrer fill, Paul-Émile. 
 
Al cap d’un any, i després de conèixer Paul Signac i Georges Seurat, Pissarro 
experimenta amb el puntillisme. En aquesta època, l’artista, que llegeix habitualment 
el diari socialista Le Prolétaire, Le Revolté de Jean Grave i l’obra de Proudhon, Flaubert, 
Kropotkin i Zola —que li envia personalment la seva novel·la Germinal—, adopta les 
idees anarquistes. 
 
A partir del 1886, Pissarro, que segueix pintant en l’estil puntillista tot i que gairebé 
tots els crítics el rebutgen i pocs col·leccionistes l’aprecien, decideix treballar amb 
altres marxants. Aquest mateix any té lloc la Vuitena Exposició Impressionista, en la 
qual presenten obres Signac, Seurat, Pissarro i el seu fill Lucien, mentre que Monet, 
Renoir, Sisley i Caillebotte decideixen no participar-hi. Pissarro coneix Vincent van 
Gogh, i un any després Theo van Gogh, germà i marxant del pintor, comença a vendre 
la seva obra. 
 
El 1888 viatja a Éragny i rep la visita de Maximilien Luce, amb qui comparteix les idees 
anarquistes i el gust pel neoimpressionisme, tot i que aquest estil artístic li comença a 
provocar dubtes, conscient que és un treball lent i no es ven bé (l’abandonarà 
definitivament el 1890). Durant el mes següent, el problema ocular que pateix des del 
1880 s’agreuja i contrau una infecció que l’impedeix treballar. El 1889 mor la seva 
mare i el seu germà Alfred l’any següent. 
 
Theo demana a Pissarro que es faci càrrec de Vincent, que acaba de sortir de l’asil al 
qual estava internat per problemes psiquiàtrics, però Julie s’hi oposa i Pissarro li 
recomana que consulti el doctor Gachet perquè l’ajudi durant la convalescència. Poc 
després, el marxant organitza una mostra de la seva obra en la qual només es venen 
cinc teles. A principi de l’estiu, Pissarro, Luce i Lucien viatgen a Londres per visitar el 
seu fill Georges. Pinta vistes de Hyde Park, dels jardins de Kensington i del pont de 
Charing Cross. Georges torna a casa mentre Lucien s’instal·la a Londres, on dóna 
classes de dibuix. 
 



El 1891 mor Theo van Gogh i Pissarro posa les seves obres a disposició del marxant 
Alphonse Portier. Se li torna a agreujar la malaltia ocular i l’operen al juliol, cosa que  
l’obliga a pintar des de la finestra. De nou a Éragny, rep joves estudiants enviats per la 
pintora Mary Cassatt, que l’ajuda a vendre obra seva a col·leccionistes americans. A 
més, diversos marxants comencen a competir pels seus treballs. La seva retrospectiva 
a la galeria Durand-Ruel el 1892 és un èxit. 
 
El 1893 viatja contínuament a París fins que es posa malalt, cosa que l’obliga a quedar-
s’hi i a treballar des de la finestra de la seva habitació. La galeria Durand-Ruel organitza 
la segona exposició individual amb 41 obres recents i, poc després, se sotmet a una 
nova operació ocular. Un any després, el marxant organitza la tercera retrospectiva. 
 
A principi del 1896, Pissarro s’instal·la a Rouen i pinta nombroses vistes de la ciutat. A 
la primavera, Durand-Ruel presenta 35 obres seves, incloent-hi 11 d’aquestes vistes, 
amb molt d’èxit i moltes vendes. Al setembre torna a Rouen i pinta 13 olis en deu 
setmanes. Un any després, el seu marxant li compra totes les vistes urbanes de París 
que posseeix i l’anima a tornar a fer una nova sèrie. Poc després, Durand-Ruel 
presenta la primera exposició de Pissarro en la seva galeria de la Cinquena Avinguda de 
Nova York, en la qual s’exposen 42 obres. L’artista viatja a Londres per veure Lucien, 
que està malalt, i on fa 7 vistes de Bedford Park. En tornar, mor el seu fill Félix de 
tuberculosi. 
 
A principi del 1898, Pissarro s’instal·la a París a la Rue de Rivoli, amb unes vistes 
magnífiques de l’Òpera i de la cantonada de la Place du Palais Royal. Mentrestant, 
l’Afer Dreyfus divideix França. Zola publica una carta oberta al president de la 
República denunciant la injustícia comesa contra l’oficial jueu Alfred Dreyfus i fuig a 
Londres. Els intel·lectuals, inclòs Pissarro, es mostren a favor d’un nou judici per a 
Dreyfus, però Degas, Renoir i Guillaumin rebutgen l’artista perquè dóna suport a la 
causa. 
 
Al juliol torna a Rouen, on pinta 20 obres, i al principi del 1899 s’instal·la a París amb la 
seva família, on lloga un apartament de la Rue de Rivoli. Des de la finestra, pinta 14 
vistes del Jardí de les Tulleries. Al juny es trasllada de nou a Éragny i al setembre se’n 
va a Varengeville‐sur‐Mer, a l’oest de Dieppe, on pinta 7 paisatges. 
 
El 1900, París acull de nou l’Exposició Universal. A la Centennale —exposició 
internacional d’art celebrada al Grand Palais– es dedica una sala sencera a 
l’impressionisme, i Pissarro hi mostra 7 olis i 1 dibuix. Esgotades ja les vistes del Jardí 
de les Tulleries, lloga un pis a l’Illa de la Cité. 
 
El 1901 Pissarro aconsegueix que els seus dos marxants principals, Durand-Ruel i 
Bernheim-Jeune, competeixin entre ells pel seu treball i veu com augmenten els preus 
de les seves obres. Passa l’estiu a Dieppe, on executa vistes de l’església de 
Saint-Jacques i del mercat, i per tercer any consecutiu, passa el mes d’octubre a Éragny 
i l’hivern a París. 
 



El febrer del 1902, s’inaugura a la galeria Bernheim-Jeune una exposició de la sèrie de 
Vétheuil de Claude Monet i d’altres obres recents de Pissarro, entre les quals 
destaquen 5 vistes de Dieppe i 8 de París aclamades per la crítica. Durant l’estiu 
resideix a Dieppe, on pintarà 21 vistes del port, a la tardor torna a Éragny i a l’hivern a 
París. L’any següent es trasllada a Éragny, on continua les seves sèries de primavera i 
viatja alguns dies a Dieppe per treballar en les  estivals. Després passa l’estiu a Le 
Havre, on per primera vegada una institució pública, el Musée du Havre, adquireix 
obra de l’artista. 
 
Finalment torna a París, on fa el seu quart i últim Autoretrat. El 29 de setembre 
participa en una peregrinació en honor a Zola, mort l’any anterior, i es posa malalt. El 
13 de novembre de 1903 mor acompanyat de la seva família i és enterrat al cementiri 
del Père-Lachaise. Un any després, la galeria Durand-Ruel organitza una gran 
retrospectiva de Pissarro que mostra 130 obres. 
 


